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35. ročník konference 

IATUL (The International Association of University 

Libraries) 

 Helsinki, Espoo, Finsko 

 v kampusu Aalto University  

 2.6. 2014 - 5.6. 2014 

 Téma: Measures for Success: Library 

Resources and Effectiveness under Scrutiny 

 

 

http://www.iatul.org/


Aalto University 

Aalto University  

vznik v roce 2010 sloučením Helsinki University of 

Technology, the Helsinki School of Economics a the 

University of Art and Design Helsinki 

 

IATUL  

založena v roce 1955 jako mezinárodní fórum pro 

výměnu informací týkajících se knihovnictví na 

technických univerzitách po celém světě 

http://www.aalto.fi/en/


IATUL (The International Association of 

University Libraries) 

 Proceedings dostupný v repozitáři Purdue University - 
http://docs.lib.purdue.edu/iatul/ 

 Facebook: 
https://www.facebook.com/iatul2014conference 

 Twitter: https://twitter.com/hashtag/iatul2014 

 Konference IATUL 2014: http://web.lib.aalto.fi/iatul2014/ 

 Webové stránky IATUL: http://www.iatul.org/ 

 LinkedIn IATUL: http://www.linkedin.com/groups/IATUL-
International-Association-Scientific-Technological-
4917146 

 Fotografie z konference: 
https://www.flickr.com/photos/124441052@N08/sets/721
57644956323236/ 
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Zaměření konference IATUL 

 

 Klíčová témata 

Přidaná hodnota a měření efektivity vynaložených prostředků (ROI);   

Scientometrie;  

Marketing;  

Knihovna jako prostor;  

Organizace knihovny a redesign;  

Informační zdroje v knihovně;  

Externí informační zdroje;  

Kompetence a znalosti knihovníků. 

 

 Klíčoví přednášející 

Carol Tenopir (Měření akademických služeb);  

Rafael Ball (Bibliometrie);  

Tom Cochrane (Open Access);  

Mikko Hyppönen (Informační bezpečnost) 
 

 

 



Sekce Kompetence a znalosti knihovníků 

(Competence and knowledges of libraries) 

 přednáška „The Future Librarian: A Diverse and 
Complex Professional“ (Gunilla Widén, Abo Akademi 
University, Finsko) 

 průzkum ve vedení finských akademických knihoven 
(14 zúčastněných) a v generaci „digital natives“ 

 závěry zjištění z knihoven: znalost prostředí 
univerzity; znalost prostředí daného oboru; IT 
dovednosti; znalost bibliometrie; jazykové, 
komunikační a pedagogické dovednosti; správa EIZ 

 závěry zjištění od studentů: informační, knihovní a 
rešeršní služby; EIZ 

 

http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/plenaries/12/
http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/plenaries/7/
http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/plenaries/7/
http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/plenaries/7/
http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/plenaries/7/
http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/plenaries/7/
http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/plenaries/7/
http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/plenaries/7/
http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/plenaries/7/


Sekce Kompetence a znalosti knihovníků 

(Competence and knowledges of libraries) 

 přednáška „Science, Technology, and Library 

Work: Trends and Milestones“ (Maria Forsman)“ 

 knihovní profese se zásadně proměnila 

 mezi klíčové kompetence nyní patří (IT 

dovednosti, znalosti prostředí akademiků a 

vědců, pedagogické, sociální a komunikační 

dovednosti, dovednosti související s 

management fondu) 
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Sekce Design služeb (Service 

Design) 

 přednáška „Minimal Resources with Maximum Impact: 

Low-Cost and Sustainable Means for Library 

Promotions“ (Rizal Library of the Ateneo de Manila 

University in the Philippines)  

 nástroje pro propagaci (sociální sítě aj.), guerilla 

marketing a relationship marketing 

 zprovoznění služby zeptejte se knihovníka  

 znovu nastartování FC a twitteru - využívání příběhů 

 zkušenosti z knihovníků - knihovnické terminologii 

uživatelé nerozumí 

 vydávají vlastní časopis 
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Sekce Prostory knihovny (Library 

space) 

 přednáška „From Hub to Beacon: Evolution and Evaluation of Spaces in the 

Learning Commons“ (B. Paton, University of New England) 
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Sekce Informační gramotnost 

(Information literacy) 

 přednáška „Does IL Education Have an 

Impact on Undergraduate Engineering 

Students' Research Skills“ (Lappeenranta 

University of TechnologyFollow) 

 závěry - po absolvování semináře: 

Zlepšili se vyhledávací dovednosti 

Studenti měli velmi dobré povědomí o 

zdrojích 
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Sekce Informační gramotnost 

(Information literacy) 

 přednáška „Long term evalutaion of Information 
Literacy programme“ (Tina Hohmann, University of 
Library of Technische Universitat Munchen) 

 začleňování knihovníků do univerzitní 
výuky/prostředí 

 neexistuje postup/návod/metodika (ZKOUŠET!) 

 základ - schopnost knihovníků předávat 
informace/znalosti 

 vytrvat v přesvědčování vedení univerzity o 
smyslu a potřebě učících knihovníků 
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Sekce Akvizice (Acquisition) 

 

 přednáška „Using citation data for purchase 

decisions“ (Cecilia Heyman Widmark, Royal 

Institute of Technology) 

 akvizice elektronických zdrojů formou Demand 

Driven Acquisition 

 metody: analýza využívání dtb Web of Science, 

předplácených databází a dat z časopiseckých 

zdrojů (DOAJ, Ullrich) 

 zaměření na činnosti: podpora vědeckého 

publikování a dodávání vědeckých informací 
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Co definuje dnešní univerzitní 

knihovnu 

 přednáška „Library design in the age of 

technology; planning for a changing 

environment“ (Dean of Libraries, Illinois 

Institute of Technology) 

 změny způsobu učení (z individuálních  po 

skupinové) 

 Flexibilita, relaxace - prostory pro 

odpočinek 
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 učení a vzdělávání - prostory s IT 

technologiemi (plazmy) 

 učebny/kavárna/služby pro 

studenty/informační podpora  

 



Finské knihovny 

 Aalto University Library 

 Helsinki University Library (Kaisa House) 

 Národní finská knihovna 

 Městská knihovna v Helsinkách 
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Aalto University Library 
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Helsinki University Library (Kaisa House) 
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Helsinki University 

Library 

 umístění oborů v budově 

 Floor map 

 Blog 

 Materiály k podpoře studia  

 Citační analýza 
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Národní finská 

knihovna 
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 katalog FINNA 

 Helka (katalog finských univerzit a Národní 

finské knihovny) 

 Doria (institucionální repozitář) 

 Melinda (Souborný katalog finských 

knihoven) 

 

 

https://www.finna.fi/?lng=en-gb
http://www.doria.fi/?locale=len
http://linda.linneanet.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=eng&local_base=fin01


Městská knihovna v Helsinkách 

 velká síť bibliobusů (dostupný i internet) 

 knihovní loď (město Parainen) 

 četba pejskovi 

 Knihovníci oslovují uživatelé (střídají se po 

1,5 hod.) 

http://www.hel.fi/hki/Kirjasto/en/Services/Using+the+Library


Kysy.fi (služba Ptejte se 

knihovníka) 

http://www.kysy.fi/en/kysy


Očekávání? Shrnutí? Závěry? 

Procesní management 

Zkoušení nových věcí, 
motivace 

Komunikace v knihovně 
Nejhorší je, když změna 
žádnou změnu 
nepřinese 

Six Sigma 

Měření a zvyšování 
kvality akademických 
služeb 

Uživatelé se mění z 
konzumentů na tvůrce 

Guerillový marketing 

Klíčové kompetence 
knihovníků  

Co uživatelé očekávají? 

Collection development 

Služby s přidanou hodnotou 
(value added services) 
 

ROI (return on 
Investment, Měření 
efektivity vynaložených 
prostředků) 

Identifikace uživatele 
a jeho potřeb 

Proč od nás uživatelé 
nic neočekávají 

 







Helsinky z rychlíku 





Děkuji Vám za 

pozornost  

Dotazy??? 

 

drahomira.dvorakova@gmail.com 


